
 हरि�ः ॐ।

  नम सर्वे�भ्यः ।
        भाषि�तसंस्कृतर्वेर्गे�

सर्वे��ांं स्र्वेार्गेतम्।



     स�स्र्वेतित नमस्तुभ्यं र्वे�दे कामरूषि�णि! ।
      षिर्वेद्या�म्भं करि�ष्याषिम सिसति&भ'र्वेतु मे सदा ॥



  तुमुन् प्रत्यय / tumun pratyaya (Sense Of Wish)
The verb expressing the wish or intention to do something will be suffixed with   तुमुन् प्रत्यय (tumun pratyaya).

 1. The boy goes to school to read. =  बालकः �षि-तु ं    षिर्वेद्यालयं र्गेच्छतित।  �-् + तुमुन्

2. Father wants to go to village. =   षि�ता ग्रामं र्गेन्तुम्     इच्छतित।  र्गेम् + तुमुन्

3. The girl went to school to study. =  बाला �षि-तु ं  षिर्वेद्यालयम् अर्गेच्छत्।  �-् + तुमुन्

4. Mother wants to cook. = माता �कु्तम् इच्छतित। �च् + तुमुन्
 
5. He goes to city to work. = सः काय6 कर्त्तुंु6  नर्गे�ं र्गेच्छतित। कृ + तुमुन्

6. The teacher wants to teach. = णि8क्षकः �ा-तियतुम्     इच्छतित। (�-् + णि!ज्)=�ा-तिय + तुमुन्
("to make others do". णि!ज् प्रत्यय will be covered in later. It expresses the action being initiated by someone.)

7. I went to hotel to drink milk. = अह ंदगु्ध ं�ातु ं  उ�ाहा�मन्दिन्द�म् अर्गेच्छत। �ा + तुमुन्

8. You go to market to buy the book.= त्र्वें �ुस्तकम् के्रतु ं  षिर्वे�णिं! र्गेच्छ। क्री + तुमुन्



9. The girls want to sing.=  बालाः र्गेातुम् इच्छन्दिन्त।  र्गेै + तुमुन्

10. Farmers went to plaugh.=  कृषि�बलाः करु्ष्टु'म ्अर्गेच्छम्।  कृ�् + तुमुन्

11. Worshippers will come to pray tomorrow.=  भक्ताः �ूजतियतु ं  श्वः आर्गेषिमष्यन्दिन्त।  �ूज् + तुमुन्

12. Workers will come to work tomorrow.=   कम'का�ाः काय6 कतु6  श्वः आर्गेषिमष्यन्दिन्त।  कृ + तुमुन्

13. I went to hotel to drink milk.=   अहं दगु्धं �ातुम्  उ�ाहा�मन्दिन्द�म् अर्गेच्छत।  �ा + तुमुन्

14. You go to market to buy the book.=   त्र्वें �ुस्तकम् के्रतु ं  षिर्वे�णिं! र्गेच्छ।  क्री + तुमुन्

15. The girls want to sing.=  बालाः र्गेातुम् इच्छन्दिन्त ।  र्गेै + तुमुन्

16. Farmers went to plaugh.=  कृषि�बलाः करु्ष्टु'म् अर्गेच्छम्।  कृ�् + तुमुन्

17. Worshippers will come to pray tomorrow.=  भक्ताः �ूजतियतु ं  श्वः आर्गेषिमष्यन्दिन्त।  �ूज् + तुमुन्

18. Workers will come to work tomorrow.=   कम'का�ाः काय6 कतु6  श्वः आर्गेषिमष्यन्दिन्त।  कृ + तुमुन्



19. It is time to read.=    अयं �षि-तुं समयः ।  �-् + तुमुन्

20. It is time to eat.=    इयं भोकंु्त रे्वेला ।  भक्ष् + तुमुन्

Use of words  समयः (samayaH) and  रे्वेला (velaa) to express the time when the actions "read" and "eat" are due to 
take place.

Rules of तुमुन् Tumun:

1. The verb with तुमुन् (tumun) suffix is independent of number and gender of the subject 
(noun) and is used as indeclinable

2. If words expressing the time when certain action is due, are used in the sentence, then the 
verb representing such action will have तुमुन् प्रत्यय (tumun pratyaya) suffix. Items 19&20 e.g.



  क्त्र्वेा -  ktvA
ल्य�्- LyAp

 धातुः + (इ) + त्र्वेा
 क�ोतित (कृ)  �-तित (�-्)  षि�बतित (�ा)

 कृ +  त्र्वेा = कृत्र्वेा  �-् +  इ +  त्र्वेा = �षि-त्र्वेा  �ा + त्र्वेा>  �ी + त्र्वेा= �ीत्र्वेा

ल्य�्

 आर्गेच्छतित (र्गेम्)  उत्तिर्त्तुंर्ष्टुतित =  उत् + (स्था)  आनयतित =  आ + (षिन)
        आर्गेत्य    उत्थाय  आनीय



  क्त्र्वेा -  ktvA

 धातुः + (इ) + त्र्वेा
 क�ोतित (कृ)  �-तित (�-्)  षि�बतित (�ा)

 कृ +  त्र्वेा = कृत्र्वेा  �-् +  इ +  त्र्वेा = �षि-त्र्वेा  �ा + त्र्वेा>  �ी + त्र्वेा= �ीत्र्वेा

     →    अनुजा भोजनं खादतित। अनन्त�ं षिनद्रातित। अनुजा भोजनं खाषिदत्र्वेा षिनद्रातित।
 

       →   र्गेजः स्नातित। स्र्वेस्य उ�रि� सिसकतां व्या�यतित। र्गेजः स्नात्र्वेा    स्र्वेस्य उ�रि� सिसकतां व्या�यतित।
 
षिर्वेश्वा-        →  महोदयः स्र्वेस्य �त्नीं �श्यतित। आनन्दं प्राप्नोतित। षिर्वेश्वा-    महोदयः स्र्वेस्य �त्नीं दृ�्ट्वा  आनन्दं प्राप्नोतित।
 

  बासिलकाः र्गेास्यन्दिन्त |   अनन्त�ं �ूजतियष्यन्दिन्त | →   बासिलकाः र्गेीत्र्वेा �ूजतियष्यन्दिन्त
 

   र्वेृ&ः आम्रफलं भुक्तर्वेान् |    सः उद�रे्वेदानाम् अनुभूतर्वेान् | →   र्वेृ&ः आम्रफलं भुक्त्र्वेा   उद�रे्वेदानां अनुभूतर्वेान् |



  ल्य�् -  lyap
 उ�सर्गे'ः +  धातुः + (त्) +  य

 ह्रस्र्वेस्र्वे�ः +  य ->  ह्रस्र्वेस्र्वे�ः +  त् + य
 प्र�-तित (  प्र + �-्)

 प्र +  �-् + य
= प्र�ठ्य

 षिर्वेस्म�तित (  षिर्वे + स्मृ)
 षिर्वे +  स्मृ +  त् + य

= षिर्वेस्मृत्य

 आषि�बतित (  आ + �ा)
 आ +  �ा + य

>  आ +  �ी + य
= आ�ीय

       →   रै्वेद्या �रि�8ीलयतित। सा रुग्!म् औ�धं ददातित। र्वेैद्या �रि�8ील्य   रुग्!म् औ�धं ददातित।

   बालकः षिर्वेद्यालयातः आर्गेच्छतित |    →   अनन्त�ं स्र्वेषि�तित । बालकः षिर्वेद्यालयातः आर्गेत्य  स्र्वेषि�तित ।

   बाला �ुष्�ाणि! सङ््ग�हीष्यतित |      मालां सेष्यतित । बाला �ुष्�ाणि! सङ्-रृ्गेह्य   मालां सेष्यतित ।

�जकः र्वे   स्त्राणि! प्रक्षालयतित |  षिर्वेस्ता�यतित | →   �जकः र्वेस्त्राणि! प्रक्षाल्य  षिर्वेस्ता�यतित |





   ॐ सर्वे� भर्वेन्तु सुत्तिखनः
   सर्वे� सन्तु षिन�ामयाः ।
  सर्वे� भद्राणि! �श्यन्तु

  मा कति^द्दःुखभाग्भरे्वेत् ।
    ॐ 8ान्दिन्तः 8ान्दिन्तः 8ान्दिन्तः ॥

Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niraamayaah |

Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |

Om Shaantih Shaantih Shaantih ||
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